
● Zapewnia pozyskiwanie ca∏kowite-

go zapotrzebowania ch∏odu w okresie

letnim. Energia w∏o˝ona (wentyla-

tor) do pozyskiwanej osiàga w szczy-

tach letnich wartoÊci 1:30÷35.

● Strumieƒ powietrza z GWC zasila-

jàcego rekuperatory (nawet przy zi-

mowych ekstremalnych temperatu-

rach minus 20OC) nie powoduje za-

marzania wymiennika krzy˝owego -

temperatura na wlocie jest bliska

0OC lub dodatnia.

● Zastosowanie GWC w okresie zi-

mowym pozwala na pozyskiwanie

z gruntu w szczytach do 50% ciep∏a

wentylacyjnego. Energia w∏o˝ona

(wentylator) do pozyskiwanej osiàga

maksymalnie zimà 1:35÷45.

● Recyrkulacja lub zastosowanie re-

kuperatora pozwala na dalsze pozy-

skanie ciep∏a w granicach 20÷30%.

● Ârednia maksymalna ró˝nica tem-

peratur powietrza przed i za GWC la-

tem 10÷12OC, zimà 18÷20OC - do-

tyczy to ekstremalnych temperatur

zewn´trznych powietrza +32OC i -

-20OC.

● Âredni efekt cieplny z∏o˝a wynosi

1 kW/m3, a w szczytach letnich i zi-

mowych dochodzi nawet do 2 kW

z 1m3 z∏o˝a.

● Najlepsze efekty energetyczne

uzyskuje si´ w okresach wyst´powa-

nia ekstremalnych warunków pogo-

dowych, tzn. przy niskich tempera-

turach powietrza zewn´trznego zimà

i wysokich temperaturach zewn´trz-

nych latem. „Obci´ciu“ ulegajà

wszystkie ucià˝liwe szczyty.

● Po przejÊciu przez GWC nast´puje

obni˝enie wilgotnoÊci powietrza la-

tem np. z 15,2  do 12,7 g/kg i nawil-

˝enie w okresie zimowym.

● Bezobs∏ugowa praca - nie wymaga

konserwacji. Wskazuje na to ponad

22-letnia eksploatacja instalacji pilo-

ta˝owej w Polanicy Zdroju (o wydaj-

noÊci 500 m3/h) i 13 letnia w Exbud

Kielce.

Filtrowanie

zanieczyszczeƒ biologicznych to

jest nast´pna zaleta wymiennika

ciep∏a. Po 15 latach eksploatacji z∏o-

˝a Dzia∏ Epidemiologii Sanepidu

wyda∏ nast´pujàce orzeczenie:

„W wyniku przeprowadzonego bada-

nia stwierdzono, i˝ powietrze po

przejÊciu przez wymiennik ciep∏a

zawiera wielokrotnie mniej komó-

rek drobnoustrojów i alergenów ni˝

przy wlocie“.

GWC mo˝na stosowaç w domach

jednorodzinnych, sklepach, gastro-

nomii, domach towarowych, biurow-

cach, halach produkcyjnych, szko-

∏ach itp. W odró˝nieniu od klimaty-

zacji tradycyjnej, którà cz´sto wyko-

nuje si´ tylko w pomieszczeniach

reprezentacyjnych, wymiennik

GWC ze wzgl´du na niskie koszty

inwestycyjne i eksploatacyjne sto-

suje si´ do zasilania ca∏ych budyn-

ków w powietrze klimatyzowane.

Witold Piecha
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1. Czerpnia powietrza zewn´trznego.
2. Kana∏ rozprowadzajàcy powietrze w poziomie.
3. Z∏o˝e rozprowadzajàce powietrze do dna GWC.
4. ˚wirowe z∏o˝e akumulacyjne.
5. Z∏o˝e zbierajàce powietrze.
6. Poziomy kana∏ zbierajàcy-uj´cie powietrza do budynku.
7. Humus-ziemia, trawa.
8. Styropian gr. 100 mm dwustronnie zabezpieczony folià.
9. Grunt rodzimy.
10. Instalacja zraszajàca - nie jest niezb´dna. Rozstaw w obu kierunkach 0,5 m.

Gdzie mo˝na stosowaç
wymienniki?

Rysunek na podst. materia∏ów firmy
TANIA KLIMAtyzacja.


